Oferta de places per a estudiants en pràctiques. Curs 2018-2019
Ensenyament del grau de RELACIONS LABORALS I OCUPACIÓ
DADES DE L’ENTITAT COL∙LABORADORA
Raó social o denominació de l’empresa o entitat
Adreça Postal:
CP:
Telèfon fixe:

CIF

Població:

Adreça electrònica:
Telèfon mòbil:

Fax:

Dades de la persona representant de l’entitat
Nom i Cognoms:
Adreça electrònica:

NIF:
Telèfon:

Dades de la persona tutora*
Nom i Cognoms:
Adreça electrònica:

NIF:
Telèfon:

* La persona tutora serà la persona de contacte per totes les gestions relacionades amb les pràctiques externes.

DADES RELATIVES AL DESENVOLUPAMENT DE LES PRÀCTIQUES
Nombre de places ofertades: (*)

(*) En cas que oferiu més d’una plaça cal omplir un imprès per a cada plaça.

Objectius de formació (competències professionals que desenvoluparà l’estudiant):
Indiqueu quines capacitats i habilitats considereu que desenvoluparà l’estudiant amb la realització del programa de pràctiques a la
vostra empresa/institució.
Competències específiques:
 Identificar i interpretar correctament els elements bàsics dels sistema jurídic i el marc normatiu regulador de les relacions laborals, de la
Seguretat Social i de l’ocupació
 Aplicar les teories existents sobre la gestió i direcció dels recursos humans a les organitzacions
 Analitzar i sistematitzar correctament el funcionament del mercat de treball i de les polítiques sociolaborals
 Reconèixer la complexitat i el caràcter dinàmic i interrelacional del treball i dels seus agents socials, atenent de forma integrada a les
seves perspectives jurídica, organitzativa, psicològica, sociològica, històrica i econòmica
 Argumentar i raonar jurídicament en l’àmbit de les relacions laborals
 Realitzar funcions d’assessorament, representació, negociació i resolució de conflictes en els diferents àmbits de les relacions laborals
 Intervenir i gestionar sociolaboralment en les relacions laborals
 Aplicar les diferents tècniques pròpies de la gestió dels recursos humans, de la investigació social i de l’avaluació i l’auditoria laboral
 Interpretar dades i indicadors socioeconòmics relatius al mercat de treball
 Elaborar, implementar i avaluar estratègies de promoció socioeconòmica, d’inserció laboral i de formació del sistema d’ocupació
 Analitzar, diagnosticar, avaluar i definir estratègies en l’àmbit de l’organització del treball i dels recursos humans
 Analitzar i diagnosticar situacions i problemes del mercat de treball (immigració, igualtat per raó de gènere, desenvolupament local, ...)
 Elaborar, gestionar i avaluar les polítiques d’ocupació
 Intervenir, assessorar i gestionar la prevenció de riscos laborals

Aquest document és un model‐guia que us oferim perquè ens feu arribar el pla formatiu. El seu objectiu és facilitar el desenvolupament de les pràctiques i
donar‐vos eines per planificar i gestionar la contribució del nostre alumnat a la feina a realitzar a la vostra entitat. Si ho considereu convenient, podeu
redactar el pla formatiu amb un altre format que inclogui, com a mínim, la realització de les tasques a realitzar i la temporització. Volem destacar que aquesta
informació és molt valuosa en la mesura que ens permetrà millorar el desenvolupament del programa de pràctiques externes dels nostres estudiants de Dret
i contribuir finalment a la seva formació teòrica i pràctica.

Competències transversals:
 Aprendre a aprendre.
 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp sociolaboral.
 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa, demostrant capacitat d'organització i planificació.
 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida, demostrant capacitat d'organització i planificació.
 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
 Tenir sensibilització en temes mediambientals.
 Gestionar projectes tècnics i/o professionals complexos.
 Dissenyar estratègies i solucionar problemes en matèria d'igualtat.

Descripció de les tasques a realitzar:
Descriviu breument les tasques concretes que durà a terme l’estudiant:

Durada de les pràctiques: 200 hores
Període de realització de l’estada:
Des de febrer fins maig de 2018 (d’acord amb el calendari lectiu del segon quadrimestre)
Indica amb una creu si també podries oferir places en aquests períodes excepcionals:
Possibilitat d’acollir estudiants durant el primer quadrimestre :
Possibilitat d’acollir estudiants durant els mesos de juny i juliol:
Horari disponible per a la realització de les pràctiques:
Lloc de realització :
Adreça Postal
CP
Telèfon:

Població

Adreça electrònica
Telèfon mòbil:

Fax

Observacions:

Aquest document és un model‐guia que us oferim perquè ens feu arribar el pla formatiu. El seu objectiu és facilitar el desenvolupament de les pràctiques i
donar‐vos eines per planificar i gestionar la contribució del nostre alumnat a la feina a realitzar a la vostra entitat. Si ho considereu convenient, podeu
redactar el pla formatiu amb un altre format que inclogui, com a mínim, la realització de les tasques a realitzar i la temporització. Volem destacar que aquesta
informació és molt valuosa en la mesura que ens permetrà millorar el desenvolupament del programa de pràctiques externes dels nostres estudiants de Dret
i contribuir finalment a la seva formació teòrica i pràctica.

